
R410A  -  50Hz 

Kiegészítők
Fan-coil analóg és digitális termosztát

2 utas és 4 utas fan-coil szelep

Fan-coil szelepmotor



BFI-0200A fali szerelőkeret fekete DFI-0200A termosztáthoz

DFI-0200A Design digitális fan-coil termosztát, fekete 
MOD-BUS, 2 és 4 csöves vezérlés, falba süllyesztett

Fan-coil digitális termosztát

Általános információk

Jellemzők

Funkciók

A vezérlő elegáns és letisztult jegyeket hordoz magán a feketeüveg kidolgozásnak 
és az minimalista vonalvezetésnek köszönhetően. Ezzel a merész formatervezéssel 
egy új világ köszönt be a termosztátok piacára.
A Polar DFI0200A saját mikroprocesszoros vezérlővel biztosítja a teljes körű funkcio-
nalitást. A szolgáltatások között megtalálható a ventilátorok, szelepek vagy 
szellőzőzsaluk be- és kikapcsolása. Emellett alkalmas a fan-coil rendszerek 
hűtésének és fűtésének vezérlésére különféle fűtési megoldások esetén is.
A típus egyaránt alkalmas kétcsöves és négycsöves fan-coil rendszerek 
kiszolgálására, valamint egyéb fűtő/hűtő/szellőztető funkciók kezelésére is.

A termosztát kézzel történő megközelítésekor automatikusan megjelenik a 
kezelőfelület a kijelzőn
Korszakalkotó dizájn, csúcskategóriát képviselő kidolgozással
Nagyméretű LCD kijelző
Jól kivehető és informatív ikonok segítik a kezelést
Központi gomb az egyérintéses energiakímélő üzemmód aktiválásához
Energiatakarékos készenléti üzemmód

A szobahőmérséklet mérése és kijelzése
Kézi és automatikus hűtés/fűtés/szellőztetés 
üzemmódváltás
Digitális óra
Szobahőmérséklet-szabályozás
3-fokozatú ventilátor-szabályozás, kézi és automata vezérlés

Időzített be- és kikapcsolása
12 VDC tápellátást igényel 
Beépítette MOD-BUS kapcsolat központi felügyeleti 
rendszerekhez
Gyors és könnyű telepítés

Műszaki adatok

Méretek

Tápellátás: 12VDC±10% Kapcsolási áram: Rezisztív: 2A, induktív: 1A

Beállítási tartomány: 5 ~ 35°C Hőmérséklet-érzékelő: NTC 100 k ellenállás

Beállítási mértékegység: 0,5°C lépés Tokozás: Tűzálló polikarbonát ABS

Pontosság: ±0,5°C Minimális üzemi élettartam: 100 ezer ciklusos termosztát-kontaktus

Kijelző: LCD, 60x64 mm Háttérvilágítás: Nincs

Rendszerkezelés: Érintőkijelző Méretek: 86x86x39 mm (szélesség x magasság x mélység)

Üzemmódválasztás: Fűtés, hűtés, szellőztetés Furattávolság falra szereléshez: 60 mm

Ventilátor-vezérlés:
Magas/közepes/alacsony fordulatszám és automatikus 
üzemmód

0~40°C hőmérséklet

Ventilátor ciklikus vezérlése: Termosztáttal 5~95% relatív páratartalom (nem kicsapódó)

Teljesítmény vezérlés: Ki/be kapcsolás Sorkapocs az alábbi kábelméretekhez:

Kapcsolási hőmérséklet különbség: 1°C 16 AWG, 18 AWG 1,5mm2 v. 2,5mm2 keresztmetszet

Termosztát-kimenet: 2 SPST relé Beépítés: Süllyesztett kivitel

Bekötés:

Környezeti feltételek:



Polar DFI-0300A digitális fan-coil termosztát 
MOD-BUS, 2 és 4 csöves vezérlés, falsíkra szerelhető
DFI-0301A LOGO nélkül

Fan-coil digitális termosztát

Általános információk

Funkciók

Műszaki adatok

Ez a fan-coil egységek vagy központi klímarendszerek kezelésére szolgáló 
termosztát 7-napos programozást kínál, és a segítségével érintőkijelzőn 
keresztül szabályozható a helyiség hőmérséklete. Ez az aktuális 
szobahőmérséklet és a beállított hőfok összehasonlítása alapján történik. A 
vizes (kétcsöves vagy négycsöves) fan-coil rendszerben vagy a légbefúvásos 
klímaberendezésben lévő motoros szelep vagy szellőzőzsalu működtetésével 
történik a szobahőmérséklet szabályozása, majd a beállítási pont elérésével a 
kívánt érték szintentartása. A termosztát MOD-BUS interfésszel is rendelkezik 
központi felügyeleti rendszerekhez.

7 napos időzítő
Elvárt beltéri hőmérséklet beállítása
Ventilátor fokozat beállítás
Be/ki kapcsolás időzítése
Pontos idő kijelzése
Szellőztetés funkció
Hűtés/fűtés funkció

Méretek

Kellemes alvás mód
Kézi üzemmód
Energiatakarékos üzemmód
Komfort üzemmód
Háttérvilágítás
Hőmérséklet limitek beállítása

Tápellátás: 100-230Vac 50/60Hz Kapcsolási áram: Rezisztív: 2A, induktív: 1A

Beállítási tartomány: 5 ~ 35°C Hőmérséklet-érzékelő: NTC 

Beállítási mértékegység: 0,5°C lépés Tokozás: Tűzálló ABS

Pontosság: ±0,5°C Minimális üzemi élettartam: 100 ezer ciklusos termosztát-kontaktus

Kijelző: LCD Háttérvilágítás: Kék színű

Rendszerkezelés: Érintőgomb Méretek: 130x90x27 mm (szélesség x magasság x mélység)

Üzemmódválasztás: Fűtés, hűtés, szellőztetés Furattávolság falra szereléshez: 60, 70 vagy 80 mm

Ventilátor-vezérlés:
Magas/közepes/alacsony fordulatszám és 
automatikus üzemmód

0~50°C hőmérséklet

Ventilátor ciklus vezérlése: Termosztáttal 5~95% relatív páratartalom (nem kicsapódó)

Teljesítmény vezérlés: Ki/be kapcsolás Sorkapocs az alábbi kábelméretekhez:

Kapcsolási hőmérséklet 
különbség:

1 oC 16 AWG, 18 AWG 1,5mm2 v. 2,5mm2 keresztmetszet

Termosztát-kimenet: 2 SPST relé Beépítés: Falsíkra szerelhető kivitel

Környezeti feltételek:

Bekötés:



Fan-coil digitális távvezérlő

Polar DFI-0100A digitális, 2 csöves vezérlés
 falba süllyesztett

Általános információk

Funkciók

Műszaki adatok

Jellemzők

A Polar DFI-0100A típusú mikroprocesszoros termosztát saját LCD kijelzővel 
rendelkezik. Alkalmas ventilátorok, szelepek és szellőzőzsaluk, valamint fan-coil 
rendszerek elektromos vezérlésére.
Ez a típus kétcsöves fan-coil rendszerek esetében alkalmazható a 
fűtő/hűtő/szellőztető funkciók kezelésére.
A ventilátor-fordulatszám kézi úton szabályozható a "fan speed" gomb 
segítségével. Bekötése révén lehetőséget biztosít magas/közepes/alacsony 
fordulatszám folyamatos vezérlésére, vagy automatikus szabályozás 
megvalósítására is.

Attraktív megjelenés és modern formavilág jellemzi a készüléket, amely kifejezetten alkalmas sokak által látogatott környezetekben 
történő elhelyezésre.
Digitális LCD kijelző mutatja a szobahőmérsékletet a felhasználó által beállított érték mellett.
Szabályozható fűtés/hűtés/szellőztetés funkció
Háromfokozatú kézi vagy automatikus ventilátor-szabályozás
Vezérlőkimenet a szelep be- és kikapcsolásához
Közvetlenül a falra (süllyesztve) vagy csatlakozódobozba szerelhető
85~260Vac kivitel
Megbízható relés kimenet

Üzemmódok: hűtés, fűtés és szellőztetés
Szobahőmérséklet szabályozás
Szobahőmérséklet érzékelés és kijelzés
Alacsony hőmérséklet elleni védelem
Kézi/automata ventilátor-kapcsolás

Méretek

Tápellátás: 85~260Vac±10%, 50/60Hz Kapcsolási áram: Rezisztív: 2A, induktív: 1A

Beállítási tartomány: 5 ~ 35°C Hőmérséklet-érzékelő: NTC 100 k ellenállás

Beállítási mértékegység: 0,5°C lépés Tokozás: Tűzálló polikarbonát ABS

Pontosság: ±0,5°C Minimális üzemi élettartam: 100 ezer ciklusos termosztát-kontaktus

Kijelző: LCD, 65x48 mm Háttérvilágítás: Nincs

Rendszerkezelés: 5 nyomógomb Méretek: 86x86x38 mm (szélesség x magasság x mélység)

Üzemmódválasztás: Fűtés, hűtés, szellőztetés Furattávolság falra szereléshez: 60 mm

Ventilátor-vezérlés:
Magas/közepes/alacsony fordulatszám és 

automatikus üzemmód
0~40°C hőmérséklet

Ventilátor ciklus vezérlése: Termosztáttal 5~95% relatív páratartalom (nem kicsapódó)

Teljesítmény vezérlés: Ki/be kapcsolás Sorkapocs az alábbi kábelméretekhez:

Kapcsolási hőmérséklet különbség: 1 oC 16 AWG, 18 AWG 1,5mm2 v. 2,5mm2 keresztmetszet

Termosztát-kimenet: SPST relé Beépítés: Süllyesztett kivitel

Környezeti feltételek:

Bekötés:



Polar AFI-0300A analóg fan-coil termosztát 
2 és 4 csöves vezérlés, falsíkra szerelhető
AFI-0301A LOGO nélkül

Fan-coil analóg termosztát

Általános információk

Műszaki adatok

A Polar AFI-0300A típusú termosztát a beltéri hőmérséklet szabályozására 

szolgál ipari, irodai és otthoni környezetben fan-coil egységek, befúvók és 

szellőzőzsaluk vezérlésével (motorizált szeleppel vagy anélkül).

A termosztát a beállított hőmérséklet alapján szabályozza a szelepeket.

Jellemzők
Kézi kapcsolóval történik a működési üzemmód kiválasztása.

Forgató gombbal szabályozható a hőmérséklet

Kézi kapcsolóval történik a ventilátor-fordulatszám kiválasztása

Közvetlenül falra szerelhető

Két- és négycsöves rendszerekhez is használható

Méretek

Tápellátás: 230Vac±10%,  50/60Hz Kapcsolási áram: Rezisztív: 2A, induktív: 1A

Beállítási tartomány: 10 ~ 30°C Hőmérséklet-érzékelő: NTC 

Beállítási mértékegység: folyamatos Tokozás: Tűzálló ABS

Pontosság: ±1°C Minimális üzemi élettartam: 100 ezer ciklusos termosztát-kontaktus

Kijelző: nincs Háttérvilágítás: Nincs

Rendszerkezelés: Kapcsolók és fogatógomp Méretek: 133x88x43 mm (szélesség x magasság x mélység)

Üzemmódválasztás: Fűtés, hűtés Furattávolság falra szereléshez: 60 mm

Ventilátor-vezérlés: Magas/közepes/alacsony fordulatszám 0~50°C hőmérséklet

Ventilátor ciklus vezérlése: Termosztáttal 5~95% relatív páratartalom (nem kicsapódó)

Teljesítmény vezérlés: Ki/be kapcsolás Sorkapocs az alábbi kábelméretekhez:

Kapcsolási hőmérséklet különbség: 1 oC 16 AWG, 18 AWG 1,5mm2 v. 2,5mm2 keresztmetszet

Termosztát-kimenet: Kapcsoló Beépítés: Falsíkra szerelhető kivitel

Környezeti feltételek:

Bekötés:



Importőr:
COOL-AIRCONDITIONAL KFT.
1043 Budapest, Tél utca 3-7. 
Telefon: 1/272-1740
E-mail: info@coolklima.hu
Web: www.coolklima.hu

A katalógusban szereplő adatok és információk tájékoztató jellegűek,
használatukból és értelmezésükből adódó károkért, az esetlegesen
előforduló hibákért szíves elnézésüket kérjük, de felelősséget nem
vállalunk. A folyamatos termékfejlesztések érdekében a POLAR fenntartja
a termékjellemzők előzetes bejelentés nélkül történő változtatásának jogát. www.polarklima.hu

Fan-coil szelep 

Polar VFI-0220A 2 utas fan-coil szelep DN20 -3/4” külső menet

Polar VFI-0420A 4 utas fan-coil szelep DN20 -3/4” külső menet

Fan-coil szelepmotor
Polar MFI-0021A fan-coil szelepmotor 230V Normál zárt

Jellemzők
Két menetes csatlakozással ellátott zónaszelep 
Bronz öntvény kivitel
Nyit-zár szelep
¾” külső menettel
Hollandis csatlakozás lehetséges (lapos menetvég a tömítés felfektetéshez)
Áramlásirány az öntvényen jelezve
Kézi nyit/zár kupak sztenderd tartozék
KVS 2,8

Jellemzők

Négy menetes csatlakozással ellátott visszafordító szelep 
Bronz öntvény kivitel
Nyit-zár szelep
¾” külső menettel
Hollandis csatlakozás lehetséges (lapos menetvég a tömítés felfektetéshez)
Áramlásirány az öntvényen jelezve
Kézi nyit/zár kupak sztenderd tartozék
KVS 2,8

Jellemzők

Szelepmotor VFI0220A és VFI0420A fan-coil szelepekhez
Tápfeszültség 230V(220)Vdc
Teljesítményfelvétel: 2W
Nyomóerő: 120N
Szelepút: 3mm
Nyitási-zárási idő: 3-5 mins
Szelep csatlakozás: M30×1.5mm
Motorház anyaga: PC
Működési hőmérséklet: 0-110°C


